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Název žadatele: Město Horažďovice 
Název projektu: Děti a čtení 2013 
Požadovaná výše dotace: 25.000 Kč
Získaná dotace: 15.000 Kč
Celkové náklady na projekt: 59.000 Kč

Popis projektu

Současný stav
Projekt Děti a čtení byl zahájen v roce 2005 v rámci dotačního programu Knihovna 21. století a při-
praven na podporu rozvoje dětského čtenářství. Do projektu jsme v průběhu let zapojili nejen školní 
a předškolní mládež, ale i studenty SŠ Horažďovice. Velmi dobrá spolupráce byla navázána především 
se studenty oboru aranžér a grafický design, kteří se podílejí na výzdobě knihovny a kulturního domu 
při akcích pořádaných knihovnou. Dále spolupracujeme s MC Dráčkov, ZŠ praktickou a ZUŠ. V roce 
2007 jsme projekt na podporu čtení rozšířili do celého regionu – do menších knihoven regionu zveme 
spisovatele a ilustrátory. Projekt má vlastní logo, které se stalo symbolem každoroční soutěže „Sbírej 
samolepky projektu Děti a čtení“. Projekt obdržel v roce 2006 záštitu Svazu českých knihkupců a na-
kladatelů v rámci kampaně na podporu čtení „Rosteme s knihou“. Za podpory knihovny vznikl volno-
časový klub pro mládež DOK, jehož hlavním cílem je prevence sociálně patologických jevů ve městě. 
V roce 2012 obdržela knihovna „Zvláštní ocenění za práci s dětským čtenářem“ v  soutěži Městská 
knihovna roku. 

Děti a čtení 2013 – V hlavní roli komiks
Projekt Děti a čtení má od počátku za úkol propagovat čtenářství především mezi dětmi. 
Mezi významnými kulturními výročími UNESCO pro rok 2013 je 1150. výročí příchodu věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Horažďovice se nacházejí na úpatí Práchně, která byla jedním 
z míst, kde se zastavili Cyril a Metoděj na cestě ze Soluně. V roce 2013 by oslavila ilustrátorka a ma-
lířka Helena Zmatlíková 90. narozeniny. Na tvorbu této autorky bude zaměřeno pasování prvňáčků, 
Den pro dětskou knihu a soutěž Sbírej samolepky projektu Děti a čtení. Mezigenerační solidaritu 
budeme nadále prohlubovat pořádáním akcí, na kterých se budou podílet děti společně s rodiči a pra-
rodiči. Právě ukončený Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity přispěl ke zlepšení 
vnímání role seniorů a upozornil na nutnost změny celkového přístupu společnosti k problematice 
stárnutí.
Hlavním mottem letošního projektu pro rok 2013 bude komiks. V roce 2012 jsme na 18. mezinárod-
ním knižním veletrhu Svět knihy úspěšně prezentovali komiks Horažďovice – Perla Otavy 1. a 2. díl., 
který pro knihovnu vytvořili Petra Braunová, Milan Starý a Barbora Botková. První díl komiksu byl 
vytištěn na forexové desky a v rámci sponzorského daru byly pořízeny stojany. Dějiny města v ko-
miksovém provedení chceme v  tomto roce nabídnout formou komponovaného, interaktivního pro-
gramu školám. Ve spolupráci se Světem knihy a kampaní Rosteme s knihou, bude uspořádána Velká 
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komiksová výstava. 
Část nákladů na projekt bude hrazena z finančních darů sponzorů, od kterých získáváme i materiální 
pomoc v podobě odměn do soutěží. Seznam partnerů projektu je vystaven na webu knihovny http://
www.knihovna.horazdovice.cz/DaC_podporuji.php

Prioritní cíl
•	 seznamovat děti a mládež především se současnou literaturou a jejími autory
•	  osobní účastí spisovatelů a ilustrátorů na besedách zvyšovat zájem o současnou českou literaturu
•	 spolupráce se ZŠ, MŠ, spolky, dětskými organizacemi, MC Dráčkov, ZUŠ, charitou
•	 vzbudit zájem veřejnosti o četbu
•	 upozornit na významná výročí 
•	 rozvoj dětského čtenářství
•	 získávání nových čtenářů
•	 zviditelnění knihovny

Vedlejší cíl
•	  zapojení dobrovolníků z řad aktivních seniorů do aktivit knihovny. Knihovna má zkušenosti 

s prací dobrovolníků, kteří pomáhají při organizování akcí pro děti.
Propagační strategie
Informace o projektu a pořádaných akcích budeme zveřejňovat prostřednictvím regionálního a míst-
ního tisku (Horažďovický obzor, Klatovský deník – partner projektu, 5+2 dny). Nedílnou součástí PR 
knihovny jsou webové stránky www.knihovna.horazdovice.cz. 

Časový harmonogram projektu 
Přehled a podrobný popis jednotlivých akcí v rámci projektu Děti a čtení 2013 viz příloha č. 1.

•	 Vyhlášení soutěže Sbírej samolepky projektu Děti a čtení (únor – listopad)
•	 Namaluj si svůj komiks – výtvarná soutěž (březen – říjen) 
•	 Velká výstava komiksů (březen – květen)
•	 České nebe – beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou (březen) 
•	 Čtenář roku – vyhlášení nejlepšího dětského čtenáře (březen)
•	 Hloupežníci, Strašibraši a ti druzí – beseda s Milošem Kratochvílem (březen)
•	  Proč bychom se nezasmáli – Markéta Čekanová, Jiří Hlobil v komponovaném pořadu o Zdeňku 

Šmídovi (květen)
•	 Noc s Andersenem – společné nocování ve spolupráci s o. s. GOADA (5. duben)
•	 Hurá!!! Deskovky!!!! – zážitkové odpoledne na podporu mezigeneračních vztahů (6. duben)
•	 Přemyslovci by se divili – beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou (18. duben)
•	 Helena Zmatlíková dětem – literární víceboj doplněný soutěžemi (duben)
•	 Komiks versus ilustrace – zábavné malování s ilustrátorkou Markétou Vydrovou (říjen)
•	 Kde čápi dávaj dobrou noc – představení komiksu o Horažďovicích (květen) 
•	 Cyril a Metoděj na Práchni – přednáška Zdeněk Papeš (červen) 
•	  2. Letní literárně-dramatický seminář pod vedením spisovatelky Petry Braunové a herečky Jitky 

Smutné (19. – 28. červenec)
•	 Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského – Bublinková párty s vílou Pohádkou (červen) 
•	 Ábíčko a komiks, Jak se dělá časopis – v podání Zdeňka Ležáka – (říjen)
•	  Literární hrdinové aneb Zeptej se dědy nebo babičky – výstava Vojtěcha Otčenáška spojená se 

znalostní soutěží a výtvarnou dílnou (říjen – listopad) 
•	 Slovo starosty – beseda s panem starostou a jeho hostem (říjen)
•	 Popletené pohádky – vystoupení Tyjátru Horažďovice (říjen) 
•	 Den otevřených dveří (říjen) 
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•	 V hlavní roli komiks – Lucie Lomová o svých komiksech (říjen)
•	  Vyhodnocení soutěží Namaluj si svůj komiks, Sbírej samolepky projektu Děti a čtení, Literární 

hrdinové (listopad)
•	 Malované vánoce s Adolfem Dudkem – Den pro dětskou knihu – (1. prosinec)

Podrobný popis některých akcí v rámci projektu Děti a čtení 2013

Sbírej samolepky projektu Děti a čtení (únor – listopad)
Podmínky soutěže:
Každý účastník obdrží v knihovně společně s první samolepkou kartičku, na kterou si bude vylepovat 
samolepky získané:
•	  za odpovědi na soutěžní otázky, které budou v  průběhu roku zveřejňovány v  knihovně, 

v Horažďovickém obzoru, na vývěsce knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz (každá otáz-
ka 1 samolepka, max. 10 samolepek)

•	  za účast v soutěžích vyhlašovaných v rámci projektu Děti a čtení (1 samolepka za účast v každé 
soutěži bez ohledu na počet odevzdaných prací)

•	  za účast v soutěži Literární hrdinové aneb Zeptej se dědy nebo babičky (za každou uhodnutou 
literární postavu 1 samolepka)

•	 za články a příspěvky o knihovně na web knihovny
•	 za vyluštění kvízu, znalostního testu nebo hlavolamu (max. 5 samolepek)
•	 prémiová samolepka za nejstarší čísla časopisu ABC

Vítězem soutěže se stává účastník, který nasbírá největší počet samolepek a vylepené samolepky na 
kartičce odevzdá nejpozději do 20. 11. 2013 na oddělení pro děti a mládež. Vyhodnocení 1. 12. 2013 na 
Dni pro dětskou knihu.
Otázky měsíce:
•	  Která událost z českých dějin byla zařazena mezi významná kulturní výročí UNESCO pro rok 

2013? 
•	  19. listopadu 1923 se narodila známá česká malířka a ilustrátorka. Zjisti její jméno a najdi 

v knihovně alespoň tři knížky s jejími ilustracemi.
•	 Vysvětli, co je to komiks. (k odpovědi můžeš připojit malou vlastnoruční ukázku)
•	 Jak se jmenují hlavní hrdinové knihy Děti z Bullerbynu?
•	 Kteří známí čeští autoři patří mezi průkopníky komiksu u nás? (uveď alespoň 3 jména)
•	 Čím léčil kmotřínek z knížky Štuclinka a Zachumlánek všechny neduhy? 
•	  Ve  kterém roce začal vycházet časopis ABC? (doplňková otázka: Zeptej se rodičů, prarodičů 

a známých, jestli nemají doma stará čísla časopisu ABC. Kdo přinese nejstarší výtisk, získá 
prémiovou samolepku).

•	  S kterými významnými místy ve městě se můžeš seznámit v komiksu Horažďovice – Perla Otavy?
•	  Na komiksu Jaroslava Foglara Rychlé šípy se podílelo několik výtvarníků. Znáš jména alespoň 

dvou z nich?
•	 Kdo je autorem komiksu Horažďovice – Perla Otavy?

Namaluj si svůj komiks – výtvarná soutěž (březen – říjen)
Podmínky:
Komiks na jakékoli téma musí mít minimálně 4 strany formátu A5 (velikost malého sešitu). Jedna 
strana může být rozdělena maximálně na 2 panely (2 samostatné obrázky 10x14 cm). Text v bublinách 
nebo doprovodný text musí být čitelný.
Vyhlášení: 1. 3. 2013



Strana 4 ze 7 ▶

Uzávěrka: 31. 10. 2013
Vyhodnocení: 1. 12. 2013

Velká výstava komiksů (květen)
Výstava, pořádaná ve spolupráci se Světem knihy v rámci kampaně na podporu čtení Rosteme s kni-
hou. Výstavy vznikly za podpory společnosti Svět knihy s.r.o. a výstava Komiks vs. ilustrace také ve 
spolupráci s Komiksfestem.

Komiks vs. ilustrace 
Ilustrace je nedílnou součástí života komiksového autora. V rámci výstavy Komiks vs. ilustrace se 
představí deset výtvarníků tvořících na pomezí mezi komiksem a ilustrací (Tomáš Chlud, David Böhm, 
Jiří Grus, Dan Černý, Nikkarin, Tomáš Kučerovský, Jiří Franta, Karel Jerie, Lucie Lomová, Václav 
Šlajch). Součástí výstavy je i příruční knihovna, kde se můžete do jednotlivých děl začíst.

Komiksfest
21 x B1 plakáty v rámech (1x úvod k výstavě s medailonky, 10 autorů – ke každému 1x ukázka komiksu 
a 1 x ukázka ilustrace)

Komiks nejen v komiksu 
Doprovodná výstava k hlavnímu tématu 18. ročníku Světa knihy Praha. Komiksové práce na papí-
ře. 16 autorů. Vystavují: Jan Bažant, Jiří Grus, Lela Geislerová, Vendula Chalánková, Jaromír 99, 
Karel Jerie, Petr Korunka, Tomáš Kučerovský, Adolf Lachman, Lucie Lomová, Vojtěch Mašek/Džian 
Baban, Nikkarin, Tomáš Přidal, František Skála, Toy_Box, Vhrsti. Kurátory výstavy jsou Radim Kopáč 
a Kateřina Tučková.

Svět knihy, s.r.o.
16 x A1 kapa ukázky prací autorů + 16 x A1 plakát medailonek autora
Horažďovice – Perla Otavy 
Komiks o Horažďovicích, který pro knihovnu vytvořili Petra Braunová, Milan Starý a Barbora Botková 
a který zábavnou formou seznamuje s historií Horažďovic. První díl komiksu byl vytištěn na forexové 
desky a v rámci sponzorského daru byly pořízeny stojany. V roce 2012 jsme tento komiks představili 
na 18. Mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy. 

České nebe – beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou (březen) – 6. tř.
Od Cyrila a Metoděje, Ludmily, Václava, Vojtěcha až po Jana Nepomuka Neumana. Beseda nejen o čes-
kých svatých, ale také o významné části naší národní historie a kulturním odkazu, který jsme dali svě-
tu. Středověká společnost žila legendami o svých svatých, udržovala jejich kulty jako pilíře správného 
směřování v každodenním životě, v umění i politice, a také je vášnivě milovala, věřila v ně a žádala od 
nich naději. Odkaz světců s českými kořeny je živý i dnes. Právem na něj můžeme být hrdí. Na počátek 
dlouhého výčtu českých svatých je však nutné postavit cizince: soluňské bratry Cyrila a Metoděje, bez 
kterých by neexistovalo slovanské a později ani české písemnictví. 

Čtenář roku – vyhlášení nejlepšího dětského čtenáře (březen) 
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Dětského čtenáře roku vyhlašujeme od roku 2010 společně s čtenářem oddělení pro dospělé.. Slavnostní 
vyhodnocení probíhá za účasti starosty města. Účastníci obdrží pamětní listinu, poukázku na knihy 
a drobné dárky.

Hloupežníci, Strašibraši a ti druzí
Veselé vyprávění Miloše Kratochvíla o nově vydaných knihách (březen) – 3. tř.

Proč bychom se nezasmáli – Markéta Čekanová, Jiří Hlobil v pořadu o Zdeňku Šmídovi (květen)
Komponovaný pořad (pro 8. tř., SŠ) z děl Zdeňka Šmída – průřez kompletní tvorbou oblíbeného au-
tora, který nenapsal jen „Proč bychom se netopili“.

Noc s Andersenem aneb Možná přijde i kouzelník
Společné nocování ve spolupráci s o. s. GOADA (5. duben). Dobrodružná hra, která dovede účastníky 
až k samotnému pokladu.

Hurá!!! Deskovky!!!!
Zážitkové odpoledne na podporu mezigeneračních vztahů ve spolupráci s o. s. GOADA. Moderní des-
kové hry jsou platforma, která nenásilně spojuje různé věkové kategorie či názorové skupiny, umož-
ňuje aktivně trávit volný čas, tříbí logiku, bystrost, rychlost, motoriku, u starších nahrazuje trénová-
ní paměti.

Přemyslovci by se divili
Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou (18. duben) – 9. tř, SŠ.
Autor vypráví o sobě i o tvorbě historické beletrie. V besedě přiblíží historické prameny, které jsou 
autorům k dispozici a vysvětlí, jak se dají používat. Pokusí se také naznačit, jak na jejich základě 
přichází autorská inspirace. Vyprávěním se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné 
historky ze života. 

Helena Zmatlíková dětem
Seznámení s knížkami ilustrovanými H. Zmatlíkovou, doplněno soutěžemi (duben) – 1. – 6. tř.
(knížky: Z deníku kocoura Modroočka, Děti z Bullerbynu, Honzíkova cesta, Štuclinka a Zachumlánek)
Klubíčko kocoura Modroočka – kdo rychleji namotá vlnu na klubko
Popletený nákup s Lisou a Annou – z nákupního seznamu si zapamatovat a vybrat co nejvíce věcí
Honzíkova škola – z obrázků vybrat ilustrace H. Zmatlíkové a přiřadit ke knížkám
Honzíkovy hádanky – pantomima, jedno družstvo zahraje postavu, druhé družstvo hádá, kdo to je
Kmotřínkovo léčení – obrázky rostlin, vybrat léčivé 
 

Komiks versus ilustrace
Zábavné malování s ilustrátorkou Markétou Vydrovou (říjen) – 1. – 2. tř.

Kde čápi dávaj dobrou noc
Představení komiksu o Horažďovicích (květen) – 1. – 5. tř.
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Komiksové dějiny města formou komponovaného, interaktivního programu pro školy.

Cyril a Metoděj na Práchni
Přednáška ZdeňkaPapeše (červen) – 9. tř., SŠ.
Mezi významnými kulturními výročími UNESCO pro rok 2013 je 1150. výročí příchodu věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Horažďovice se nacházejí na úpatí Práchně, která byla jedním 
z míst, kde se zastavili Cyril a Metoděj na cestě ze Soluně.

2. letní literárně-dramatický seminář pod vedením spisovatelky Petry Braunové a herečky Jitky 
Smutné (19.-28. červenec)
Na tuto část projektu bude požadována dotace z grantového programu Plzeňského kraje. V případě 
neúspěchu bude plně hrazen účastníky semináře.

O Sněhurce …
podle upraveného scénáře, který účastníci semináře sami vytvoří. Projdou celým procesem – od na-
psání scénáře, zkoušek textu a hudebního doprovodu, přes tvorbu divadelních kostýmů a kulis, až po 
veřejné vystoupení při oslavách Jmenin města Horažďovice. Na zkouškách bude přítomna také hereč-
ka divadla ABC Jitka Smutná, která děti zasvětí do tajů herecké branže a profesionálního nastudování 
divadelní hry.

Hlavní cíle
podpora tvůrčího a kreativního myšlení, rozvoj fantazie
projektová výchova (plánování, příprava, uskutečnění, zhodnocení a také získání vlastní role ve sku-
pině na základě svých předpokladů a zodpovědné plnění této role)
spolupráce ve skupině, komunikace a schopnost najít společný kompromis 
rozvíjení kompetencí pro vystupování na veřejnosti (rétorika, řeč těla, překonání trémy aj.)
podpora čtenářství (společné večerní čtení)
schopnost hodnotit a podat smysluplnou zpětnou vazbu (večerní hodnocení, samostatné psaní dení-
ku, vytváření reportáže ze dne)

Doprovodný program
bude zaměřen na rozvoj osobnosti dětí. Aktivity budou rovnoměrně vyvážené, bude zařazen jak po-
hybový a relaxační program, tak i poznávací (s cílem seznámit účastníky s historií města Horažďovice 
a Prácheňského kraje), v jehož rámci se děti dostanou i na místa běžně veřejnosti nepřístupná. 

Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského – (červen) – 1. tř.
Společná akce pro děti s rodiči a prarodiči. Pasování bude uskutečněno u pohádkového stromu, který 
byl 4. října 2005 pokřtěn Martinou Drijverovou a Evou Bernardinovou na počest zemřelé ilustrá-
torky Heleny Zmatlíkové na „Zmatlíkovník pohádkový“. Replika stromu, kterou vytvořily děti ze ZŠ 
Blatenská ul., je umístěna v knihovně a na její lístky se podepisují osobnosti, které knihovnu navštíví. 
Vyvrcholením programu bude Bublinková párty s vílou Pohádkou. Pasovaní prvňáčci obdrží kromě 
řádu (placka s logem projektu DČ a nápisem Čtu knihy!), také komiksy Horažďovice – Perla Otavy 1 
a 2, které zábavnou formou seznamují děti s historií a možnostmi využití volnočasových aktivit ve 
městě a pokud to vyjde, tak i knihu z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Projekt Čtení 
pomáhá podpoříme propagací v knihovně a poskytnutím informací dětem i učitelům při pořádaných 
akcích a v tisku.
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Ábíčko a komiks, Jak se dělá časopis – v podání Zdeňka Ležáka – (říjen) – 7. tř.
Historie ABC od roku 1957 po současnost. Inspirace Foglarovými časopisy a jeho spolupráce s ABC. 
Vývoj komiksu v ABC a ovlivnění české komiksové scény. Návody a vystřihovánky, speciály. Historická 
pozice ABC vůči konkurenčním titulům. Akce iniciované časopisem ABC.
ABC a Abicko.cz jako moderní titul pro současného čtenáře. Co je redakce, newsroom, vydavatelský 
dům. Různé profese v redakci. Vývoj pracovní náplně redaktora vzhledem k novým mediím. Od ná-
mětu k článku (časopis vs. deník). Obrazové materiály. Inzerce a marketing časopisu. Tisk a distribuce 
časopisů, remitenda.

Literární hrdinové aneb Zeptej se dědy nebo babičky
Výstava Vojtěcha Otčenáška spojená se znalostní soutěží a výtvarnou dílnou (říjen – listopad) 
Výtvarníkem Vojtěchem Otčenáškem byla vytvořena řada známých literárních hrdinů, které budou 
děti poznávat pomocí nápověd a rad dospěláků. Soutěž bude doplněna výtvarnou dílnou, ve které bu-
dou děti mít za úkol nakreslit nebo jinak výtvarně ztvárnit předměty symbolizující některé literární 
postavy nebo žánry.

Slovo starosty – beseda s panem starostou a jeho hostem na aktuální téma (říjen) – 9. tř.

Popletené pohádky – vystoupení Tyjátru Horažďovice (říjen) – MŠ

Den otevřených dveří (říjen) – veřejnost, ZŠ, SŠ

V hlavní roli komiks – Lucie Lomová o svých komiksech (říjen) – 5. tř.
Český komiks má několik zvučných jmen. Mezi ta současná patří jistě Lucie Lomová, držitelka pres-
tižní ceny Muriel 2011 a mnoha dalších ocenění. Zkušená výtvarnice i pedagožka ve svém vystoupení 
seznámí účastníky s tvorbou komiksu, od příběhu po jeho vizuální zpracování.

Vyhodnocení soutěží Namaluj si svůj komiks, Sbírej samolepky projektu děti a čtení, Literární 
hrdinové (listopad)

Malované vánoce s Adolfem Dudkem – Den pro dětskou knihu – (1. prosinec)
Zábavná, interaktivní show Adolfa Dudka, při které se pobaví i dospělí. Děti se vtipnou formou sezná-
mí se skutečným ilustrátorem a jeho prací. Od počáteční inspirace až po vznik celé knihy. Vyzkoušejí 
si, jak snadno mohou cokoli nakreslit a kromě spousty legrace si odnesou informace o vzniku moder-
ních dětských knih a malířských technikách. Součástí vystoupení jsou soutěže, při nichž děti za všech-
ny správné odpovědi dostávají obrázky ilustrátora. Nechybí spousta dalších atrakcí a hlavně humor! 
Vystoupení je zakončeno autogramiádou.


